
 

 

 

AMACI 

Doğal Afetler ya da öngörülmeyen olaylar nedeni ile oluşan acil durumlarda, sistemin kesintiye uğramasını 

engellemek, otomasyon bilgi sistemine gelebilecek zararı en aza indirmek için gerekli müdahalenin erken ve etkin 

bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır.  

Acil eylem planında hedeflenen ana unsur, acil durumlarda en etkili olabilecek bilgilerin personele önceden, etkin 

ve yeterli biçimde verilmesidir.  
 

Bu Kapsamda Aşağıdaki Ekli Dosyalardaki Ve Adımlar Ġzlenmelidir: 

Acil durum esnasında ilgili amirlik, yardımcı birimler ve şahıslar ile en erken şekilde irtibata geçilmesi son derece 

önemlidir. Ulaşılması gereken kişilerin isim ve erişim numaraları listesi düzenli olarak güncellenerek, merkezdeki 

ve sahalardaki personele verilmelidir. Planın önemi, personele belli aralıklarla yapılan toplantılarla, sürekli 

hatırlatılmalıdır. 
 

HEDEFLER 

Etkili bir acil eylem planı, acil durumda sistemin çalışmasının sürekliliğini sağlayabilir. Acil Eylem Planı aşağıdaki 

etkinlikleri sağlamalıdır: 

 Acil durumda sistemi olumsuz etkileyecek faktörleri en aza indirme veya ortadan kaldırma, 

 Acil duruma uygun karşılık verecek müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, 

 Acil durum karşısında her bir personelinin kendi sorumluluğunun bilincinde olmasını sağlayacak eğitimler. 
 

ACĠL DURUMUN SEBEBĠ 

Bilgiişlem sistemine zarar verecek her olumsuz etken. 
 

Bilişim Sistemine Yapılacak Her Türlü (Sanal Ya Da Bizzat Kişiler Tarafından) Saldırı Sistemi Zarara 

Sokacak Doğal Afetler: 

 Yangın 

 Deprem 

 Sabotaj 

 Fırtına 

 Enerji Kesilmesi 

 Sel 
 

PERSONEL SORUMLULUĞU 

Mevcut personelin örgütlenmesi ve hareket planının hazırlanmasından kilit konumdaki idareciler sorumludur. 

Karmaşayı en aza indirecek planın başarıyla uygulanabilmesi için, her bir personelin acil durumda üstleneceği 

sorumluluğu bilmesi gerekmektedir. Proje yöneticisi acil eylem planının tümünden sorumludur. Acil eylem ekibi 

elemanları planın uygulamasından sorumlu olup sonuçlar doğrudan proje yöneticisine rapor eder. 
 

ACĠL EYLEM MERKEZĠ 

Acil eylem merkezi bilgiişlem birimidir. Acil durum bildirildiğinde, görevdeki ekiplerin acil durum ile ilgili 

yapacağı eylemler bir metot olarak elinde bulunmalıdır. 
 

ACĠL EYLEM EKĠPLERĠ 

Acil Eylem planı Koordinatörü (Başkan) 
Başhekim, Başhekim Yardımcısı  
 

Acil Eylem Planı Ekibi 

İdari Mali İşler Müdürü 

Otomasyon Sorumlusu 

HBYS Karmed Hastane Sorumlusu 

Donanım Sorumlusu 
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ACĠL EYLEM PLANI 

Hastane otomasyon sisteminde herhangi bir olumsuz durum yaşanması durumunda; 

Hastane bilgiişlem sisteminde oluşan herhangi bir acil durumda,durumdan haberdar olan ilk kişi Acil Eylem planı 

Koordinatörü’nü (Başkan)bilgilendirecektir. 

1) Koordinatör Acil eylem ekibine haber verecektir. 

2) Olay, mesai saatinden sonra gerçekleşmiş ise, evden yapılabilecek bir müdahale varsa sisteme uzak masaüstü 

bağlantısı yolu ile ilk işlem yapılacaktır. 

3) Acil eylem planında görevli herkes en kısa sürede hastane bilgiişlem biriminde toplanacaktır.  

4) Sistemdeki sorun tespiti yapıldıktan sonra ilgili birim sorumlularına haber verilerek, çözümü için gerekli kişi ve 

kuruluşlar ile irtibata geçilecektir. 

5) Sistem yedeklerinin güvenliği sağlanacaktır. 

6) Acil durum içeren haller mesai saati içerisinde ise, sadece Acil eylem ekipleri değil, tüm otomasyon personelinin 

de bilinçli hareket etmesi gerekir. 

7) Hastane işleyişinin kesintisiz devam etmesi sağlanacak, işlemlerin otomasyon ortamında sürmesi mümkün 

olamıyorsa hasta mağduriyeti yaşanmaması için manuel çalışma ortamı sağlanacak. 

8) Acil eylem esnasında, ekip başkanı tarafından, hastane başhekimine her konuda sürekli bilgi verilecektir. 
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